Wat doet u om ervoor te zorgen dat
uw bedrijf veilig en goed beveiligd is?
Om te voorkomen dat vertrouwelijke
gegevens zomaar op straat komen te
liggen of kwaadwillende personen er
met uw spullen of voorraad vandoor
gaan? U bent zeker niet de enige
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eel ondernemers denken:
“Mij overkomt het niet!”

SFS Consultancy biedt alweer 10 jaar
ondersteuning aan bedrijven en (overheids)instellingen die om wat voor reden
dan ook met een probleem zitten op het
gebied van veiligheid en begeleidt ondernemers bij het nadenken over de ‘integrale risico’s van hun bedrijfsvoering’.
Met andere woorden: hoe zij in geval
van een incident of calamiteit de eerste
maatregelen moeten nemen. Directeur
Jan Verkaar: “Grote bedrijven hebben vaak
een fulltime securitymanager die zich
hiermee bezighoudt, maar bij mkb-ers is
het toch meer incident gedreven. Zo van:
we zien wel wat we doen als we er mee te
maken krijgen. SFS Consultancy kan op
dit vlak veel werk uit handen nemen door
risico’s vooraf in kaart te brengen en voor
passende oplossingen te zorgen. Ondernemers halen zo op een eenvoudige
manier parttime expertise in huis.”
Onafhankelijk
SFS Consultancy is volledig onafhankelijk
en dus niet gebonden aan één beveiligingsbedrijf, leverancier of installateur.
“Dit zorgt ervoor dat ik maatwerk kan
leveren. Door middel van bijvoorbeeld
een risico-inventarisatie breng ik de
kwetsbare plekken in kaart en vervolgens
bekijk ik samen met mijn opdrachtgever
wat de beste methode is om die risico’s
te verkleinen. Variërend van een systeem
voor toegangscontrole tot training van de
medewerkers om ze meer bij de beveili-

ging van het bedrijf te betrekken.”
De diensten van SFS Consultancy
zijn flexibel in te zetten, ook voor
collectieven (zoals ondernemersverenigingen of bedrijventerreinen in
het kader van het Keurmerk Veilig
Ondernemen). “Soms ga ik als
mystery guest ergens naar binnen
om te zien tot welke informatie ik
als ongenode gast allemaal toegang
heb. Of ik controleer ‘s nachts
of de met het beveiligingsbedrijf
gemaakte afspraken op het gebied
van manbewaking wel worden
nageleefd. Ook ben ik in te zetten
als intermediair tussen de politie en
het bedrijf bij beveiligingskwesties
en verricht ik particulier onderzoek
in situaties waar de politie geen
prioriteit aan geeft.”
Ook in Italië
Deze activiteiten beperken zich
niet alleen tot de Nederlandse
grenzen. Verkaar zet zijn internationale expertise - opgedaan tijdens
jarenlang dienstverband bij de
politie, waaronder beveiligingstaken
- ook met regelmaat in Italië in. “Als
intermediair voor Nederlandse ondernemingen en particulieren met
een vestiging en/ of tweede woning
in Italië geef ik support, zo nodig in
samenwerking met Italiaanse partners en eventueel leg ik de contac-
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SFS Consultancy
biedt expertise op het
gebied van veiligheid,
beveiliging, onderzoek
en crisismanagement.

ten met Italiaanse autoriteiten zoals
politie en justitie.” SFS Consultancy
is als zodanig voor diverse ondernemers actief in Italië, variërend van
het - op afstand - bewaken van een
tweede huis, tot fraude- en oplichtingspraktijken.
Kosten besparen
Veel ondernemers zien op tegen de
kosten die goede veiligheidsmaatregelen met zich mee brengen.
Verkaar merkt dat dit vaak een
drempel is om ermee aan de slag te
gaan. “Door goed te bepalen welke
maatregelen je wel en niet neemt
houd je de kosten echter onder
controle en vermijd je investeringen
in systemen die niets of weinig
toevoegen. Het advies van SFS Consultancy verdien je daarmee terug
en bovendien voorkom je dat je
bedrijfscontinuïteit in gevaar komt
als gevolg van een incident.”
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